ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
«Про затвердження Правил утримання тварин у м. Знам’янка»
1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:
На сьогоднішній день порядок утримання тварин в м. Знамянка
регулюється Правилами благоустрою м. Знамянка, смт. Знамянка друга, селища
Водяне, затвердженого рішенням міської ради від 21 грудня 2012 року № 791. Дані
Правила не відображають усіх необхідних моментів утримання тварин у місті, як
наслідок відсутність відповідальності мешканців за неналежне утримання тварин,
що не передбачено Правилами благоустрою. В місті відсутні механізми загальних
правил утримання тварин, права та обов’язки власників тварин, ідентифікації та
реєстрації тварин, вимоги до вигулу тварин тощо, що в подальшому призводить до
знаходження собак агресивних порід на вулицях міста без повідка та намордника, а
іноді і без власника, і як наслідок до нападів на людей та інших тварин.
2. Потреба і мета прийняття рішення:
Потреба в прийнятті Правил утримання тварин у місті Знам’янка викликана, в
першу чергу, виконанням ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження». В
ст.9 закону вказано, що органи місцевого самоврядування мають встановлювати
правила утримання тварин. Метою прийняття Правил є забезпечення безпеки
мешканців міста від небезпек, пов’язаних з тваринами, ведення обліку домашніх
тварин, встановлення порядку відлову бездоглядних тварин, покращення
епізоотичного стану міста тощо.
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
прийняття рішення:
Запропонований проект Правил утримання тварин, на моє переконання,
позитивно позначиться на якості життя мешканців міста, сприятиме
врегулюванню питань утримання тварин, зменшенню випадків загроз для життя та
здоров’я людей і тварин, запобігання жорстокого поводження з тваринами.
4. Механізм виконання рішення:
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення
міською радою.
5. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного
видання, або іншого місця оприлюднення:____________________
6. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:
22 серпня 2016 року,
___________________ Лєвінте Сергій
7. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що
засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для
документів»:
_________
______________________ Н.Клименко

ПРОЕКТ

Знам’янської міської ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від ___ _________ 2016 р.

№________

м.Знам’янка

Проект рішення виносить
депутат міської ради С.Лєвінте

Про затвердження Правил
утримання тварин в м. Знам'янка

Керуючись Законом України “Про захист тварин від жорстокого
поводження“ та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, з метою покращення санітарного стану міста, епідеміологічної та
епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян, рада ухвалила:
1. Затвердити «Правила утримання тварин у м. Знам'янка» (Додатки
№ 1 та № 2)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Гребенюк С.А. і постійну комісію міської ради з питань житловокомунального господарства та охорони навколишнього природного
середовища.

Міський голова

Філіпенко С.І.

Додаток № 1 до рішення
Знам'янської міської
ради від «___» _______2016р.
№_____

ПРАВИЛА
утримання тварин в м. Знам'янка

1.

Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин в м. Знам'янка (далі –
Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей,
укріплення моральності та гуманності суспільства, встановлюють порядок
утримання та поводження з тваринами в умовах міста, визначають права та
обов’язки осіб, які утримують домашніх тварин, захист від страждань і
загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, а також контроль
в цій сфері.
1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації
(крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і
Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, центрального виконавчого
органу влади в галузі митної справи), а також на юридичних та фізичних
осіб, що утримують тварин на території м. Знам'янка.
1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній
особі або фізичній особі, яка досягла 18 років і спроможна забезпечити
умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових
потреб.
1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким
тварини належать на підставах, що не суперечать чинному законодавству, а
також особи, які супроводжують тварину.
1.5. Правила базуються на наступних принципах:
·
жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами
моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
·
гуманного ставлення до тварин;
·
участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади,
громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо
вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;
·
обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
·
обов’язкового виконання власниками тварин вимог Закону

України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, цих Правил, а
також ветеринарно–санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного
та санітарно–епідеміологічного стану у місті;
·
забезпечення належних умов для гармонійного співіснування
людей та тварин в місті.
1.6. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну
та/або кримінальну відповідальність згідно з вимогами чинного
законодавства України.
1.7. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших
нормативно–правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
1.8. Внесення змін до Правил здійснюється Знам'янською міською
радою у встановленому законодавством порядку.

2. Визначення термінів
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту
тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення
до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;
тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни:
сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця,
хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є
дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі чи напіввільних
умовах;
домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом
тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться
людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для
задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не
мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з
аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх
природному ареалі;
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду
людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза
контролем людини;
особа, яка утримує домашню тварину – юридична або фізична особа,
яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на

інших підставах, що не суперечать чинному законодавству України;
відчуження тварини – передача права власності на тварину
юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не
заборонені чинним законодавством;
реєстрація – система обліку домашніх тварин, яка здійснюється
шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної
інформації до загальної електронної бази даних тварин у м. Знам'янка.
загальна електронна база даних тварин у м. Знам'янка –
автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;
ідентифікація тварин – процес з ототожнювання тварини шляхом
присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням
візуальних (бірки, жетони), електронних (транспондер) та змішаних засобів
ідентифікації.
місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має
право вільного вигулу домашніх тварини за умов дотримання вимог цих
Правил;
майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана
відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування
собак;
екскременти – відходи життєдіяльності тварини;
потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід
собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також
особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки
бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили
неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним
протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;
спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана
навмисними діями;
шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або
непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення
фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо
має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;
притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені
та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове
перебування тварин у пунктах перетримки та притулках для утримання
тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або
частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх
тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності
до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
евтаназія — дія, що за своєю природою чи наміром виконання
спричиняє умертвіння тварин гуманними методами, що не викликає у них
відчуття тривоги або страху та виключає їх передсмертні страждання;
жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами,
вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а
також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи
корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх
фізіологічним та видовим особливостям.

3. Загальні правила утримання домашніх тварин
3.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним,
видовим та індивідуальним особливостям.
3.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична
особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно
до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.
3.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні
потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній
активності та інші потреби.
3.4. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість
заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної
дії тварини.
3.5. Дозволяється утримувати тварин:
3.5.1. У квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою
згодою всіх повнолітніх мешканців квартири; при цьому не дозволяється
утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
3.5.2. У квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою
можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих
Правил;
3.5.3.На території присадибної земельної ділянки за умови, якщо
огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна

попереджувальна табличка про існування тварини;
3.5.4. На території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини
на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або
приміщення;
3.5.5.У куточках живої природи у встановленому порядку за
погодженням органами держпродспоживслужбою;
3.5.6. На територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ,
організацій за умов наявності обладнаних приміщень чи огородженої
території для тварин на прив'язі чи без неї та попереджувальної таблички про
існування тварини.

4.

Особливості утримання домашніх тварин

4.1.Особа, яка утримує домашню тварину зобов'язана:
4.1.1. Зареєструвати тварину на протязі 10-ти днів з дня її придбання та
60 днів з моменту її народження в установах ветеринарної медицини чи у
лікарів ветеринарної медицини;
4.1.2.Дбати про домашню тварину, забезпечити її достатньою кількістю
їжі та постійний доступ до свіжої води;
4.1.3.Забезпечити будкою або іншим укриттям для надійного захисту
від холоду, снігу, дощу, вітру, спеки, якщо тварина мешкає на подвір'ї;
4.1.4.Регулярно проводити обробку від паразитів;
4.1.5.Надавати своєчасно ветеринарну допомогу, якщо тварина
захворіла та вживати заходів щодо попередження виникнення хвороб
шляхом своєчасних вакцинацій, обробок¸ ветеринарних оглядів та
забезпеченням збалансованого харчування;
4.1.6.Забезпечити наявність намордника,
номерним індивідуальним знаком (жетоном);

повідка,

нашийника

з

4.1.7.Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового
приміщення, де утримується домашня тварина, та норм співжиття; не
допускати забруднення екскрементами тварин місць загального
користування в житлових будинках, прибудинкових територій, на вулицях,
парках, скверах, інших громадських місцях ;
4.1.8.Запобігати самовільному виходу тварини поза межі місця її
утримання;

4.1.9.Запобігати прояву агресії
відношенню до людей, інших тварин;

тваринами, які утримуються по

4.1.10.Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин. З
метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності,
проводити стерилізацію як гуманний шлях до зменшення поголів'я тварин.
4.1.11.Негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про
випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або
іншим тваринам, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, що
покусали людей чи тварин для огляду і карантинування, а покусаних тварин
— для огляду і лікування;
4.1.12. Проводити імунізацію проти сказу та інші щеплення з
занесенням до електронної бази даних даних тварин м. Знам`янка та
ветеринарного паспорту;
4.1.13. Відшкодувати шкоду, заподіяну твариною особі або майну
фізичної особи, а також шкоду, заподіяну майну юридичної особи.
4.2. Якщо особа, яка утримує домашню тварину є юридичною особою,
то в обов'язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо
несе відповідальність за тварину.
4.3. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини особа,
яка її утримує зобов'язана передати тварину іншій повнолітній особі, яка
бажає та здатна утримувати дану тварину або здати в притулок для тварин.
4.4. Особи, які утримують тварин в багатоквартирних будинках
повинні забезпечити тишу, у тому числі не допускати лай та виття собак у
період з 22.00 до 08.00 години.
5. Заборони щодо утримання тварин
5.1. Особам, які утримують домашніх тварин забороняється:
5.1.1. Утримувати собак та котів у місцях загального користування
(коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо);
5.1.2. Утримувати собак на прив'язі менш ніж 3 метри;
5.1.3. Тримати тварину постійно виснаженою (давати недостатню
кількість води та їди);
5.1.4.Утримувати собак незареєстрованими належним чином;
5.1.5.Займатися розведенням тварин з уродженими вадами, виявленими
генетичними змінами, зі спадково закріпленою агресивністю;

5.1.6. Спричиняти домашнім тваринам болю і страждань, окрім
випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека;
5.1.7. Проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та
використовувати собак для боїв;
5.1.8. Використовувати собак та котів для отримання з них м’яса, жиру
і шкурок;
5.1.9. Вигулювати тварин в не відведених для цього місцях;
5.1.10. Дозволяти тваринам знаходиться на вільному вигулі, поза
межами володінь власника ;
5.1.11. Вигулювати потенційно небезпечних собак та собак, що визнані
небезпечними, без повідка та намордника на території місць або зон для
вигулу тварин та особами до 18-ти років.
5.1.12. Використовувати обладнання, інвентарь, які травмують тварин;
5.1.13. Застосовувати жорстоких методів умертвіння тварин, у тому
числі отруєння.
5.2. При дресируванні тварин не допускається:
5.2.1. Нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів,
кігтів тощо;
5.2.2. Перевищувати фізіологічне навантаження;
5.2.3. Примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що
травмують їх.

6. Реєстрація та ідентифікація домашніх тварин
6.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:
6.1.1.
єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації
пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
6.1.2.
контролю за чисельністю безпритульних тварин;
6.1.3.
здійснення контролю за дотриманням ветеринарно–
санітарних вимог;
6.1.4.
забезпечення епізоотичного благополуччя;
6.1.5.
вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій,
пов’язаних з утриманням домашніх тварин в м. Знам'янка.
6.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною
протягом усього життя тварини, крім випадків, передбачених цими
Правилами. Підтвердженням реєстрації є видача власнику (утримувачу)
картки реєстрації тварин. Картку реєстрації тварини власник (утримувач)

може отримати як в паперовому так і в електронному вигляді та зберігати
на будь-які носії інформації.
6.3. Ідентифікація та реєстрація домашніх та диких тварин
проводиться установами ветеринарної медицини та фахівцями ветеринарної
медицини та іншими уповноваженими Знам'янською міською радою
органами;
6.4. Ідентифікація домашніх та диких тварин (чіпування, біркування)
проводиться фахівцями ветеринарної медицини.
6.5.Обов’язковій реєстрації підлягають собаки та дикі тварини, що
утримуються у неволі фізичними або юридичними особам і перебувають на
території м. Знам'янка.
6.6.Особа, яка утримує тварину зобов'язана зареєструвати тварину
протягом 10 діб з моменту її придбання та 60 діб з моменту її народження.
6.7.Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Знам'янка,
але перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні мати
при собі ветеринарні документи, з відповідними відомостями про стан
здоров'я та щеплення проти сказу.
6.8.Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.
6.9.Особи, які утримують собак, породи яких зазначені у додатку до
постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 “Про
затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім
особам”, повинні до, під час або після реєстрації, перереєстрації, укласти
договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за
шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору
страхування реєстрація, перереєстрація не проводиться.
6.10. У випадках втрати номерного індивідуального знаку тварини,
зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) проводиться
перереєстрація тварини. Тварини, власники яких не здійснили
перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.
6.10. Реєстрація та перереєстрація проводиться безкоштовно.
6.11. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини
повинен обов’язково мати при собі паспорт, а також документи, що
підтверджують
проведення
протиепізоотичних
заходів
(щеплень),
походження, ідентифікації реєстрованої тварини.
6.12. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є
обов'язковою.
6.13.Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми в
електронному вигляді з відомостями щодо власника тварини (ПІП, дата

народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати
народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів
(щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної
електронної бази даних тварин в місті Знам'янка.

Вимоги до вигулу домашніх тварин

7.1. Особи, які утримують домашніх тварин або супроводжуючі
особи мають право знаходитись з тваринами поза межами їх постійного
утримання (супроводжувати її).
7.2. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я,
організацій, підприємств, тощо, лише, на повідку з прикріпленим до
нашийника ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса,
телефон її володільця), а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані
небезпечними, обов'язково, крім вищевказаного, на короткому повідку (не
більше 1,2 м) і в наморднику.
7.3. Особа, яка супроводжує тварину, має бути не молодше 14-ти
річного віку (при вигулі собак потенційно небезпечних та які визнані
небезпечними - не молодше 18-річного віку) та фізично спроможною
керувати твариною.
7.4.Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана:
7.4.1.
забезпечити безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих
людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною
твариною, дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних
шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
7.4.2. здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для
вигулу тварин, які зазначені відповідними знаками або надписами (окрім
собак, які визнані як небезпечні);
7.4.3. прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах
багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального
користування;
7.5. При вигулі домашніх тварин забороняється:
7.5.1. супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного
сп'яніння;
7.5.2. приводити тварин

у приміщення магазинів і кафе (крім

спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування,
установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та
спортивних майданчиків.

8. Вимоги до транспортування тварин

8.1. Транспортування тварин у транспорті загального користування
дозволяється:
8.1.1.при відсутності знаку заборони при вході;
8.1.2. на задній площадці транспортного засобу;
8.1.3. наявності номерного індивідуального знаку;
8.1.4. собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у
наморднику, собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах що
забезпечують надійну ізоляцію тварини та безпечні для її здоров'я умови;
8.1.5. за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях
загального користування, а також гарантії безпеки іншим особам чи
тваринам.
8.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує,
повинна забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм.
8.3 Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе
відповідальність за її життя та здоров'я.

9.Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці та
використання диких тварин у неволі

9.1. Утримання великих диких тварин допускається лише у
спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо).
9.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють гастрольну циркову
діяльність з використанням тварин на території міста Знам’янка зобов’язані
надати акт обстеження уповноваженого органу щодо належного утримання

тварин відповідно до Порядку утримання та розведення диких тварин у
неволі та напіввільних умовах.
9.3. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при
організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності
погодження на таку діяльність, який видається органами держпродспоживслужбою;
9.4. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за
умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил,
встановлених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.
9.5. Утримання крупних диких тварин у квартирах та житлових
будинках, що належать фізичним особам забороняється.
9.7. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно
утримуються людьми у неволі і яким можуть бути забезпечені умовами
утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.
9.8. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з
відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення
діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.
9.9. Особи, які утримують диких тварин, не мають права виводити цих
тварин за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків,
обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.
9.10. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин, окрім
птиці, зобов'язані:
9.10.1. зареєструвати продуктивних тварин;
9.10.2. утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та
прилеглі до них території;
9.10.3. систематично проводити заходи боротьби з мухами та
гризунами;
9.10.4. негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен
випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;
9.10.5. виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням
заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;
9.10.6. у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація,
встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

9.10.7. ввозити на територію м. Знам'янка сільськогосподарських
тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;
9.10.8. проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після
огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразка;
9.10.9. забій птиці та кролів, які належать громадянам, може
проводитись подвірно з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;
9.10.10. всі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають
утилізації у порядку визначеному органами місцевого самоврядування.
9.11. Особи, які утримують сільськогосподарських тварин, мають
право виводити цих тварин на пасовищ, за межі місця їх постійного
утримання в установлених місцях.

10. Вчинення правочинів, предметом яких є домашні тварин

10.1. Вчинення правочинів, предметом яких є тварини, регулюється
цивільним законодавством України.
10.2. Придбання тварини для утримання її в житловому приміщенні
здійснюється майбутнім власником цієї тварини після одержання згоди всіх
повнолітніх громадян, що проживають разом з нею у даному приміщенні.
10.3. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця достовірною
інформацією про вид, породу, стан здоров'я, проведення профілактичних
заходів, характер й інші властивості, а також про умови її утримання.
10.4. Дарування тварин дозволяється лише за
погодженням з майбутнім повнолітнім власником цієї тварини.

попереднім

10.5. Забороняється:
10.5.1. торгівля тваринами в громадських місцях, не відведених
спеціально для цих цілей, без реєстраційного посвідчення, та ветеринарних
документів з відміткою про імунізацію проти сказу, термін дії, якої ще не
закінчився;
10.5.2.
відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) тварин особам,
які не досягли 16 років за відсутності письмової згоди батьків цієї особи або
осіб, що їх замінюють;
10.5.3.
відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) собак

потенційно небезпечних порід особам, які не досягли 18 років; особам,
визнаним судом у встановленому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними.
10.6. Дозволяється продаж домашніх тварин:
10.6.1. на території особи, яка утримує тварину;
10.6.2. в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним
чином;
10.6.3. в притулках (міні–притулках);
10.6.4.
під час проведення спеціалізованих заходів (виставки,
аукціони тощо);
10.6.5. на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які
обладнані відповідним чином.

11.Профілактичні та протиепізоотичні заходи

11.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з
трьохмісячного віку, в обов'язковому порядку мають щорічно проходити
вакцинацію проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів
ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.
11.2. Всі особи, які утримують тварин зобов'язані на вимогу
посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду,
діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
11.3.У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання
власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до
ветеринарного лікаря.
11.4. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому
порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
11.5. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини,
власник або постраждала особа, повинні негайно інформувати державні
заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.
11.6. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими
тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також
при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно
повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких
тварин.

11.7. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у
випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної
служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також таких, що
завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

12.Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

12.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому
числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і
намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у
скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та
інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються
безпритульними і підлягають вилову. Безпритульні тварини, які не агресивні
(крім потенційно небезпечних порід собак) можуть бути повернуті на
попереднє місце проживання після стерилізації (кастрації), вакцинації від
сказу та ідентифікації, якщо мешканці цього району міста не суперечать
проти їх повернення.
12.2. Вилов безпритульних та бездоглядних тварин проводиться з
метою:
•
повернення їх власникам;
•
регулювання чисельності безпритульних тварин відповідно до
вимог ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».
12.3. Забороняється використовувати методи вилову, технічні
пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і
здоров'я.
12.4. У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій чи в інших
небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин,
які становлять небезпеку, регулюються в порядку, встановленому діючим
законодавством.
12.5. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні
тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарноепідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали
тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.
12.6. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня
їх вилову повинні бути обстежені щодо стану здоров'я і повертаються
власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі
виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих,

які не підлягають лікуванню або корекції, підлягають умертвінню.
12.7. Після завершення 7-ти денного строку, якщо не встановлено
власника, тварини безкоштовно передаються у притулки
або іншим
громадянам у власність.
12.8. Вилов та тимчасова ізоляція собак, котів та інших домашніх
тварин здійснюється
організацією, підприємством, уповноваженим
органами місцевого самоврядування.
12.9. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими
громадянами забороняється.
12.10. Не підлягають вилову тварини, які раніше були
простерилізовані та повернуті до попереднього місця проживання, візуально
ідентифіковані (крім випадків прояву агресії).
12.11. Працівник організації, підприємства по вилову безпритульних
тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм
гуманності при вилові та транспортуванні тварин.
12.12. У випадках, коли неможливо встановити контакт з твариною,
вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка,
іншим безпечним заходом.
12.13. У разі потреби, при вилові безпритульних тварин працівник
організації, підприємства по вилову безпритульних тварин зобов’язаний
надавати тваринам першу допомогу.
12.14. Якщо протягом двох місяців з моменту заяви про затримання
безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про
своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої
вона була на утриманні.
12.15. У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на
утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина
переходить у власність територіальної громади міста Знам'янка.
12.16. Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти
сказу.
12.17. Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких
тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи
доставляти їх для огляду.
12.18. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин проводиться за
відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години ранку. Відлов агресивних ,

травмованих, таких що опинилися в небезпеці та за скаргами громадян
здійснюється у будь-який час.

13.Регулювання чисельності безпритульних тварин

13.1. Для утримання безпритульних тварин можуть створюватися
майданчики для тимчасової перетримки безпритульних тварин, притулки для
тварин тощо. На території міста Знам'янка організації, підприємства по
відлову, стерилізації та тимчасовій перетримці безпритульних тварин можуть
створюватися Знам'янською міською радою, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними
організаціями, які можуть проводити свою діяльність за рахунок коштів з
місцевого бюджету, а також будь-яких інших не заборонених законом
джерел.
13.2.Регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється
методами біостерилізації або іншими біологічно обгрунтованими методами.
13.3. Умертвіння тварин допускається:
13.3.1. для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути
припинені в інший спосіб;
13.3.2. умертвіння новонародженого приплоду безпритульних тварин;
13.3.3. за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ
чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо
небезпечного захворювання;
13.3.4. за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або
здоров'я людей знаходиться в небезпеці, якщо іншим чином тварину
неможливо зупинити;
13.3.5. при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково
створюваних діяльністю людини;
13.4. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
13.4.1.

умертвіння

проводиться

методами,

що

виключають

передсмертні страждання тварин;
13.4.2. забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння
тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму,
больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші
больові методи.
13.5. Власник тварини повинен повідомити у 10–денний термін, у
зручний для його спосіб (телефоном, електронною поштою, письмово тощо),
установу ветеринарної медицини або лікаря ветеринарної медицини або
інший уповноважений Знам'янською міською радою орган, про факт та
причину смерті тварини для внесення змін до загальної електронної бази
даних тварин у м. Знам'янка.
13.6. Забороняється викидати трупи собак та котів в контейнери для
збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
13.7. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі кремації,
здійснюється за рахунок їх власників у місцях поховання, відведених
органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством
порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного
законодавства.
14.Контроль та повноваження органів, підприємств та організацій у
сфері утримання домашніх собак та котів

14.1. Структурні підрозділи Знам'янського МВ УМВСУ в
Кіровоградській області:
14.1.Здійснюють нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших
нормативно–правових актів у цій сфері;
14.1.2. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення
тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах;
14.1.3. Складають протоколи про адміністративне правопорушення за
порушення правил утримання тварин у місті.

14.2. Органи держпродспоживслужби в м. Знам'янка:
14.2.1. Здійснюють контроль за додержанням юридичними та

фізичними особами ветеринарно–санітарних вимог;
14.2.2. Забезпечують організацію проведення протиепізоотичних
заходів;

14.3. Спеціальна комісія по благоустрою міста:
14.3.1. Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними
нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для
вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного,
санітарного та технічного стану;
14.3.2. Здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними
особами вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері у
межах своїх повноважень;
14.3.3. Складає в межах своїх повноважень протоколи про порушення
вимог чинного законодавства у сфері благоустрою та правил утримання
тварин.

14.4. Управління житлово–комунального господарства:
14.4.1. Координує діяльність житлово–експлуатаційних організацій
(контор), у тому числі ЖБК, ОСББ тощо, незалежно від форм власності та
підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих
Правил та інших нормативно–правових актів у цїй сфері;
14.4.2. Визначає підприємства, організації, які повинні здійснювати
обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарноепідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування
собак.

14.5. Житлово–експлуатаційні організації (контори) незалежно від
форм власності та підпорядкування, у тому числі ЖБК, ОСББ тощо:
14.5.1. Утримують
прибудинкових територій;

у

належній

чистоті

території

дворів

і

14.5.2. Складають в межах своїх повноважень адміністративні
протоколи про порушення вимог цих Правил з подальшою передачею
адміністративних матеріалів до адмінкомісії;

14.5.3. Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в
будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно
обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
14.5.4. Забезпечують інформування мешканців будинків, що
знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення
протиепізоотичних заходів, необхідність реєстрації (перереєстрації) тварин.
Безкоштовно надають службові приміщення для проведення профілактичних
щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям
ветеринарної медицини та органами, уповноваженими міською радою.

15.Участь та контроль громадських організацій (об’єднань) в
забезпеченні дотримання вимог цих правил

15.1. Громадські організації (об’єднання), статутною метою яких є
захист тварин від жорстокого поводження, за згодою:
15.1.1. Сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та
протиепідемічних заходів;
15.1.2. Беруть участь у проведенні державними органами управління у
сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання
підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із
захистом тварин від жорстокого поводження;
15.1.3. Беруть участь у проведенні рейдів–перевірок щодо дотримання
вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
15.1.4. Сприяють організації та проведенню інформаційно–
просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок
з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;
15.1.5. Беруть участь у вирішенні питань, що потребують
колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з
поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого
поводження;
15.1.6. Ставлять перед відповідними органами державної влади
питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують,
відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого

поводження з тваринами.

16.Перелік законодавчих та нормативно-правових актів,
на основі яких діють правила

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”
Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”
Закон України “Про місцеве самоврядування України”
Закон України “Про тваринний світ”
Закон України “Про охорону навколишнього природного
середовища”
Закон України “Про ветеринарну медицину”
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”
Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”
Положення про Притулок для тварин, затверджене наказом
Державного комітету ветеринарної медицини №439 від 15.10.2010р.
Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках,
затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини №438 від
15.10.2010р.
Методичні рекомендації щодо проведення евтаназії тварин,
затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини №365 від
07.09.2010р.
Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення
чисельності тварин, які становлять небезпеку, затверджений наказом
Міністерства охорони навколишнього середовища України від 28.09.2010р.
№425

Додаток
№
2
рішення
Знам'янської міської ради від
«25» грудня 2015 р.
№________

Перелік порід потенційно небезпечних собак
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Акіта–іну.
Американський бульдог.
Американський стафордширський тер’єр.
Англійський мастиф.
Аргентинський дог.
Бельгійська вівчарка.
Бернський зенненхунд.
Бордоський дог.
Бразильська філа.
Бульмастиф.
Бультер’єр.
Доберман.
Кавказька вівчарка.
Кане корсо.
Мастіно неаполетано.
Московська сторожова.
Німецька вівчарка.
Німецький дог.
Перо преса канаріо.
Південноруська вівчарка.
Пітбультер’єр.
Різеншнауцер.
Родезійський ріджбек.
Ротвейлер.
Середньоазіатська вівчарка.
Тосаіну.
Чорний тер’єр.
Німецький боксер.
Фокстер’єр.
Ягтер’єр німецький.

Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.
Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Знам`янської міської ради
«Про затвердження правил утримання тварин у м. Знам`янка»
(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №
308).
Назва регуляторного акта Про затвердження правил утримання тварин у м.
Знам`янка
Регуляторний орган Знам`янська міська рада
Розробник документа депутат Знам`янської міської ради Лєвінте С.В.
Відповідальна особа. Лєвінте С.В.
Контактний телефон – 0506967496

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні у м. Знам’янка існують проблеми, пов’язані з неналежним утриманням
тварин. Має місце безконтрольне знаходження власницьких собак за межами
помешкання власників, без супроводу власника, без повідка та намордника, в тому числі
собак агресивних порід, що призводить до нападів собак на людей та інших тварин. Кожен
рік зростає кількість безпритульних домашніх тварин. Відсутність механізму реєстрації
домашніх тварин тягне неможливість встановити власника тварини, яка спричинила
шкоду та ускладнює знаходження власників для загублених тварин.
Неконтрольоване розмноження безпритульних тварин призводить до погіршення
епідеміологічної ситуації у місті, сприяє виникненню епізоотій, створює загрози для
мешканців та гостей міста.
Дана проблема поширюється в межах всього міста та впливає на всіх членів
територіальної громади, як тих, що мають домашніх тварин, так і тих що їх не мають, але
можуть їх зустріти в громадських місцях міста.
На державному рівні прийнято ряд законів («Про захист тварин від жорстокого
поводження», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину» інші)
та нормативно-правових актів з питань утримання тварин та поводження з ними. Але вони
не регулюють усі питання, які постають перед органами місцевого самоврядування в
зазначеній сфері.

Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» правила утримання домашніх тварин встановлюється органами місцевого
самоврядування.
Але на місцевому рівні відсутній нормативний документ, який визначає правила
утримання тварин у м. Знам`янка.
Частково вирішує проблему рішення виконавчого комітету Знам`янської міської
ради від 21.12.2012 № 791, «Правила благоустрою міста Знам`янка, смт Знам`янка друга
та селища Водяне», окремий пункт якого торкається частково питань врегулювання
утримання домашніх тварин. При цьому зазначене рішення також не врегульовує в
повному обсязі всі питання, які можуть виникнути при утримання тварин та забезпеченні
вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Групи (підгрупи)

Так

Громадяни

Х

Держава

Х

Суб’єкти господарювання,

Х

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Х

Ні

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому
що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження на прийняття правил
утримання тварин..
Інших регуляторних актів у місті Знам`янка по цьому питанню не приймалось.

ІІ. ЦІЛІ РЕГУЛЮВАННЯ
1. Врегулювання порядку утримання тварин у місті Знам`янка.
2. Створення прозорих умов взаємодії влади та громади з питань утримання тварин
у м. Знам`янка
3. Забезпечення здоров’я мешканців та гостей міста, зменшення епізоотій.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ

Вид альтернативи
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Опис альтернативи
Перший альтернативний спосіб досягнути цілі використовувати рішення
виконавчого комітету Знам`янської міської ради від 21.12.2012 № 791,
яке частково врегульовую питання утримання тварин у місті.
Другий альтернативний спосіб досягнути цілі прийняти запропонований
проект регуляторного акта

3.1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Продовження невдоволення жителів
міста ситуацією пов'язаною з нападами
та покусами людей собаками, що
негативно відбивається на іміджі влади
та спричиняє моральну шкоду жителям
міста.

Альтернатива 2

Покращення епідеміологічної
Витрати з бюджету на заходи, що
ситуації у місті, зменшення скарг на передбачені цими правилами, у тому
небезпеку, викликану агресивними числі на відлов та стерилізацію
тваринами, зменшення покусів
безпритульних тварин, проведення
тощо.
роз’яснювальної роботи з власниками
тварин.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи

Вигоди

Альтернатива 1
Відсутні

Альтернатива 2

Зменшення кількості нападів на людей і
тварин, зменшення покусів, зменшення

Витрати
Продовження нападів та покуси
людей собаками, відсутність
заходів впливу на власників
тварин, що їх не доглядають,
збільшення
кількості
безпритульних тварин

випадків жорстокого поводження з
тваринами,
підвищення
відповідальності власників тварин,
запровадження механізму реєстрації та
ідентифікації
домашніх
тварин,
покращення
санітарноепідеміологічного стану міста.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник

Великі Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що
підпадають під дію регулювання, одиниць

0

3

70

0

73

Питома вага групи у загальній кількості,
відсотків

0

4

96

0

Х

Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність витрат на заходи щодо
утримання тварин

Неврегульовані
питання
утримання тварин СПД, сфери
відповідальності та можливі
наслідки
негативного
відношення
до
домашніх
тварин

Альтернатива 2

Впорядкування утримання собак,
забезпечення здоров’я мешканців
міста,
зменшення
епізоотій.
Створення прозорих правил взаємодії
між бізнесом та владою у питаннях
утримання тварин та поводження з
ними.

Додаткові
витрати
на
створення умов для утримання
тварин,
їх
реєстрацію,
ідентифікацію,
виконання
норм, визначених правилами.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які
будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта
Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта за альтернативою 1 відсутні.
Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта за альтернативою 2
Порядковий
Витрати
За перший За п’ять
номер
рік
років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та
приладів, сервісне обслуговування,
300
300
навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо,
гривень
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів),
гривень
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та
поданням звітності державним органам (реєстрація
1
1
тварин), гривень
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних
0
0
санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5
Витрати на отримання адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень,
висновків, проведення незалежних/обов’язкових
0
0
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг
(проведення наукових, інших експертиз, страхування
тощо), гривень
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські
0
0
товари тощо), гривень
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,
0
0
гривень
8
Інше , гривень
Виготовлення жетонів з ідентифікаційним номером
30
30
тварини
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8),
331
331
гривень
10
Кількість суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на яких буде поширено
3
3
регулювання, одиниць
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та
993
середнього підприємництва, на виконання регулювання
993
(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів
господарювання великого і середнього підприємництва

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів
господарювання великого і середнього підприємництва

993

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг
Бал
результативності
результативності
Коментарі щодо присвоєння відповідного
(досягнення цілей під
(за
бала
час вирішення
чотирибальною
проблеми)
системою оцінки)
Альтернатива 1

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не
можуть бути досягнуті (проблема майже не
зменшиться,
а
буде
продовжувати
існувати).

Альтернатива 2

3

цілі прийняття регуляторного акта можуть
бути досягнуті повною мірою (проблема
буде поступово зменшуватися), але
вирішення проблеми потребує значних
матеріальних витрат з бюджету міста.

Рейтинг
Вигоди
Витрати
результативності (підсумок) (підсумок)
Альтернатива 1

1

2

Проблема не вирішується, при цьому відсутні
механізми відповідальності власників за
неналежне утриманні тварин, продовжуються
напади на людей та покуси безпритульними
тваринами (тими, що залишаються без
нагляду власників).

3

Зменшення небезпек для мешканців міста,
пов`язаних з домашніми тваринами, які
знаходяться на вільному вигулі, покращення
санітарно-епідеміологічного стану міста тощо.
Для вирішення проблеми необхідно витрати з
бюджету приблизно 180 тис грн..

Альтернатива 2

4

Рейтинг

Обґрунтування відповідного місця
альтернативи у рейтингу

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи

Альтернатива Перший альтернативний спосіб не зможе
1
забезпечити досягнення поставлених цілей,

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Х

тому що не врегульовано більшість питань,
пов`язаних з належним утриманням тварин.
Альтернатива Другий альтернативний спосіб є більш
2
придатним для вирішення проблеми, тому
що при прийняті запропонованого проекту
регуляторного акта буде вирішено не тільки
проблему
безконтрольного
утримання
тварин власниками, але буде запроваджено
механізм реєстрації та ідентифікації тварин,
визначені права і обов'язки
власників
тварин.

Можлива зміна чинного
законодавства
щодо
утримання
тварин,
виникнення епізоотій, що
призведуть
до
необхідності зміни умов
утримання тварин.

V. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Механізмом вирішення існуючої проблеми є затвердження правил утримання
домашніх тварин у місті.
Для його реалізації пропонуються наступні заходи:
- визначення порядку вигулу тварин, в тому числі собак агресивних порід,
- встановлення прав та обов`язків власників тварин,
- затверджується визначено порядок вилову та ізоляції домашніх тварин, порядок
реєстрації та ідентифікації тварин, у тому числі відповідальні особи, розміри плати,
терміни реєстрації, результат реєстрації.
- встановлення вимог до транспортування тварин, до правочинів, предметом яких є
домашні тварини,
- зазначаються особливості утримання сільськогосподарських тварин.
Проектом запроваджується система обов'язкової безкоштовної реєстрації собак та
диких тварин, які знаходяться у неволі. Інших тварин власники можуть реєструвати за
власним бажанням. Реєстрація та ідентифікація має здійснюватися фахівцями
ветеринарної медицини. Усі відомості щодо реєстрації та ідентифікації тварини мають
вноситися до електронної бази даних тварин м. Знам’янка, яка буде працювати на базі
міжнародної платформи animal.id-info. Адміністратор електронної бази тварин у Знам’янці
буде визначено органом місцевого самоврядування. Тварини, в перше чергу собаки, в
громадських місцях мають бути на повідках, а собаки агресивних порід в намордниках, з
номерними жетонами. Дане нововведення потрібно в першу чергу задля забезпечення
безпеки мешканців міста.
Відповідно до ст.1187 Цивільного кодексу України діяльність щодо утримання
службових собак та собак бійцівських порід створює підвищену небезпеку для особи, яка
здійснює цю діяльність, та інших осіб та є джерелом підвищеної небезпеки.

За порушення правил утримання тварин у місті Знам`янка до порушників органами
внутрішніх справ будуть застосовуватися заходи адміністративного стягнення відповідно
до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта дасть можливість:
- сприяти забезпеченню безпеки мешканців міста від небезпек, пов`язаних з
домашніми тваринами;
- створить умови для контролю за домашніми тваринами;
- сприяти зменшенню випадків жорстокого поводження з тваринами;
- зменшити покуси та напади тварин на людей та інших тварин;
- підвищення відповідальності власників тварин.

VI. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ЗАЛЕЖНО ВІД РЕСУРСІВ, ЯКИМИ
РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОВАДЖУВАТИ АБО
ВИКОНУВАТИ ЦІ ВИМОГИ

Враховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та
мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких
поширюється регулювання, перевищує 90 відсотків, здійснено розрахунок витрат на
запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест
малого підприємництва (додаток 1 до аналізу регуляторного впливу).
Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої
влади чи органів місцевого самоврядування здійснено в рамках проведення Тесту малого
підприємництва.

VIІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Строк дії регуляторного акта – безстроково, він запроваджується до прийняття
нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні .

VIІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АКТА

Показник

2016

2017

2018

2019

2020

Розмір надходжень коштів до міського
бюджету пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

0

0

0

0

0

Кількість суб'єктів господарювання та/або
фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія
акта (шт.)

73

73

74

75

75

Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами
,пов'язаними з виконанням вимог акта (тис.
грн.)

26,1

0

0,33

0,33

0

Час,
що
витрачається
суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами,
пов'язаними з виконанням вимог акта год.

36.5

0

0.5

0.5

0

рівень
поінформованості
суб'єктів
100 %.
господарювання та/або фізичних осіб з
Правила будуть доведені через офіційних
основних положень акта.
сайт міської ради, місцеві друковані
засоби масової інформації, постійне
проведення
інформаційної
роботи
управлінням
житлово-комунального
господарства та містобудування тощо
Кількість покусів тваринами мешканців міста

189

170

136

109

93

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ
ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Повторне відстеження буде через рік після впровадження регуляторного акта,
періодичні відстеження будуть проводитися кожні три роки після повторного відстеження.
Використовуватимуться статистичні дані (інформація відповідних органів влади,
медичних установ) та дані соціологічного опитування власників тварин щодо реєстрації та
ідентифікації, мешканців міста щодо безпеки, пов`язаної з неналежним утриманням
тварин, яке буде проводити ГО «Дай лапу».

Депутат Знам`янської міської ради

Сергій Лєвінте

Додаток
до аналізу регуляторного впливу
проекту
рішення Знамянської міської ради
«Про затвердження правил утримання
тварин у м. Знам`янка»

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки
впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів
малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких
необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “ 03” травня
2016 р. по “05”травня 2016 р.
Порядковий
номер

Вид консультації

1

Телефонні переговори

2.

Особисті зустрічі

Кількість
учасників
консультацій,
осіб

Основні результати
консультацій (опис)

2 посадові Отримано інформацію щодо
особи
вимог до вигулу тварин,
кількості СПД міста
12 СПД

З ветеринарами м. Знам’янка
– СПД щодо процедури
електронної реєстрації тварин
СПД з питань наявності
тварин, умов їх утримання,
вакцинації, можливої
реєстрації.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 73
одиниці, у тому числі малого підприємництва 70 одиниць. Регулювання не поширюється
на представників мікропідприємництва.
Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 96 відсотків.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
Порядк
овий
номер

Найменування оцінки

У перший рік Періодич
(стартовий рік
ні (за
Витрати за
впровадження наступний п’ять років
регулювання)
рік)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1

Придбання необхідного обладнання
300

0

300

Процедури повірки та/або постановки на
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого
самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

1

0

1

4

Процедури обслуговування обладнання
(технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

30

0

30

331

0

331

(будка, нашийник, ланцюг, номерний жетон)
2

(витрати на номерний жетон)
6

Разом, тис.грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що
повинні виконати вимоги регулювання,
одиниць

8

Сумарно, гривень

70
23 170

0

23 170

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
9

Процедури отримання первинної інформації
про вимоги регулювання (пошук тексту
рішення на сайті Знам`янської міської ради),
грн..

16,7 *

0

16,7

10

Процедури організації виконання вимог
регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок

0

0

13

Інші процедури (реєстрація тварин), грн.
10 *

0

10

14

внесенння інформації в електронну базу
даних тварин м. Знам`янка
Разом, гривень

26,7

0

26,7

0

1 869

0

-

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15

16

Кількість суб’єктів малого підприємництва,
що повинні виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень

70
1 869

* Розраховано за статистичними даними по середній місячній заробітній платі
працівників юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, що складає
5337 грн. (33,4 грн./год.)

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо
для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,
що залучений до процесу регулювання. Орган, уповноважений здійснювати реєстрацію
буде визначатися.

Процедура
Вартість часу
регулювання
співробітника Оцінка
Оцінка
суб’єктів малого
органу
кількості
кількості
підприємництва
Планові
Витрати на
державної процедур суб’єктів, що
(розрахунок на
витрати
адміністрування
влади
за рік, що підпадають
одного типового
часу на
регулювання*
відповідної
припадають
під
дію
суб’єкта
процедуру
(за рік), гривень
категорії
на
одного
процедури
господарювання
(заробітна
суб’єкта регулювання
малого
плата) *
підприємництва - за
потреби окремо для

суб’єктів малого та
мікропідприємництв)
1. Облік СПД, що
перебуває у сфері
регулювання

0.5 год.

18,80

1

70

658,00

2. Поточний контроль
за суб’єктом
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання, у тому
числі:

0

0

0

0

0

Камеральні

0

0

0

0

0

1 год.

18,80

4

2

150,40

3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта про
порушення вимог
регулювання

2 год.

18,80

1

2

75,20

4. Реалізація одного
окремого рішення
щодо порушення
вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного
окремого рішення
суб’єктами
господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності
за результатами
регулювання

8 год.

18,80

1

1

150,40

7. Інші адміністративні
процедури
(інформування
населення через ЗМИ,
мережу інтернет

3 год.

18,80

4

1

225,60

Виїзні
(перевірка
майданчиків для
вигулу собак)

тощо)
Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1 259,60

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

6 298,00

* Розраховано за умови, що заробітна плата співробітника органу державної
влади відповідної категорії складає 3 000 грн./міс. (18,8 грн./год.)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання

Порядковий
номер

Показник

Перший рік
регулювання
(стартовий), грн.

За п’ять
років, грн.

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого
підприємництва на виконання
регулювання

23 170,00

23 170,00

Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування

1 869,00

1 869,00

Сумарні витрати малого підприємництва
на виконання запланованого
регулювання

25 039,00

25 039,00

4.

Бюджетні витрати на адміністру-вання
регулювання

1 259,60

6 298,00

5.

Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

26 298,60

31337,00

2.

3.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних)
підприємництва щодо запропонованого регулювання

заходів

для

малого

Одноразова сплата суб’єктами господарської діяльності 25 тис. грн. за 5 років на
реалізацію Правил утримання тварин у м. Знам`янка є прийнятно і не потребує
корегування.
Вигоди, які будуть отримані після реалізації регуляторного акту будуть значно
більшими ніж витрати. Тому, корегуючих заходів застосовувати не потрібно.

